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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zakázka:
Druh zakázky podle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
Zadavatel:

Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem
Dodávky
Podlimitní
Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768, 708 00 Ostrava –
Poruba, IČ: 68145535

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Jedná se o dodávku vysokorychlostní kamery s osvětlovacím
systémem v provedení specifikovaném v Příloze č. 3 zadávací
dokumentace.
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou Realizací veřejné zakázky dojde k vybavení výše uvedeného
veřejnou zakázkou a plánovaným cílem
zadavatele technikou potřebnou pro provádění výzkumných
prací. Realizací zadávacího řízení dojde k naplnění potřeby
Zákona pro uvedený projekt.
Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a Alternativou uvedeného řešení je tzv. nulová varianta, tzn.
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky nerealizace projektu.
Povinností zadavatele je postupovat vždy v souladu se Zákonem.
Vzhledem k tomu, že zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 2
Zákona, není jiná alternativa, jak dosáhnout plánovaného cíle,
než postupem podle shora citovaného Zákona.
Předmětná veřejná zakázka vzhledem k výši předpokládané ceny
bude realizována v otevřeném zadávacím řízení jako podlimitní
veřejná zakázka.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
dodávky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na Požadavky zadavatele na předložení Seznamu významných
seznam významných dodávek
relevantních dodávek jsou stanoveny s ohledem na rozsah a
složitost předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatelé musí
prokázat své zkušenosti s realizací dodávek obdobného
charakteru, tzn. každý dodavatel musí prokázat svou schopnost
veřejnou zakázku zrealizovat řádně a včas. Finanční hodnota
požadovaných dodávek nepřesahuje předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje
předložení seznamu techniků či technických
útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje
předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele
určeného k provádění výzkumu.
Plánovaný cíl veřejné zakázky

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu Zadavatel nepožaduje
průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele či jiných osob podílejících se na
plnění zakázek podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem
případně provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na Zadavatel nepožaduje
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje
předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným
orgánem
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Lhůta splatnosti faktur je stanovena zadavatelem do 30
stanovící splatnost faktur.
kalendářních dní od jejich doručení kupujícímu. Zálohová faktura
jsou splatná do 14-ti dnů od její doručení kupujícímu.
Požadované lhůty jsou lhůtami běžnými.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nepožaduje
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetím
osobám.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel nepožaduje
stanovící požadavek bankovní záruky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel stanovil záruční lhůtu v běžné délce 24 měsíců na
stanovící záruční lhůtu.
dodávku předmětu veřejné zakázky, a to s ohledem na rozsah a
složitost plnění předmětu veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel stanovil v obchodních podmínkách smluvní sankce za
stanovící smluvní sankce za prodlení prodlení s termínem plnění dodavatele ve výši 0,05% z ceny
dodavatele
nedodaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den
prodlení. Tato výše smluvní pokuty byla stanovena s ohledem k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky a dostatečně kryje
požadavky zadavatele na dodržení termínu dodávky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky Zadavatel zaplatí dodavateli úrok z prodlení s úhradou faktury
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou,
s úhradou faktur.
a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní
den prodlení. Odpovídá zvyklostem při uzavírání smluvních
vztahů u zadavatele.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních Viz návrh Kupní smlouvy k dispozici na stránkách profilu
podmínek.
zadavatele.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Vymezení technických požadavků a parametrů Zadavatel stanovil technické podmínky objektivně a
na dodávku uvedl zadavatel v zadávací jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného
dokumentaci, která je součástí zadávacích plnění vymezením charakteristik a požadavků na dodávku, s
podmínek veřejné zakázky.
ohledem na požadavky zadavatele tak, aby technické podmínky
nezaručovaly určitým dodavatelům konkurenční výhodu nebo
nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium
Odůvodnění
Ekonomická výhodnost nabídky
Zadavatelem zvolená hodnotící kritéria nejlépe odpovídají
potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky s
ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění.
Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Způsob hodnocení
Odůvodnění
Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek Zadavatel závazně postupuje v souladu s ust. § 78 odst. 1, písm
v souladu s § 78 odst. 1, písm. a) zákona na a) zákona.
základě ekonomické výhodnosti nabídky
Odůvodnění předpokládané hodnoty
Hodnota
Odůvodnění
3.633.000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v souladu s pravidly
stanovenými v zákoně a na základě průzkumu trhu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na
základě „obvyklých“ cen.

